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Předložená bakalářská práce zpracovaná Lukášem Venclem v akademickém roce 

2014/2015 na téma „Rodinný dům, Potštát“ splňuje rozsah zadání bakalářské práce. 

Práce zpracovává dokumentaci pro novostavbu rodinného domu ve svažitém terénu 

směrem k východu. Stavba je navržena jako jednopodlažní 4+kk. Součástí domu je garáž. 

Konstrukční systém byl navrhnut jako difúzně otevřená sloupková dřevostavba. Práce je 

zpracována formou prováděcí dokumentace stavby.  

 

Splnění zadání a stanoveného obsahu práce 
Předložená bakalářská práce svým rozsahem a obsahem odpovídá zadání. Dokumentace je 

vypracovaná celkově s průměrnou grafickou úpravou.  

 

Posouzení úrovně řešení zadané úlohy 
Rodinný dům je vhodně řešen jak po stránce provozně-dispoziční, stavebně-technické, tak 

po stránce architektonické. 

 

Připomínky oponenta 
- Ve výkresech se objevují drobné chyby v zakreslení dle ČSN 01 3420, 

 

C3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 
- Objasněte způsob konstrukce rozhledových trojúhelníků dle ČSN 73 6110 a k čemu tyto 

trojúhelníky slouží. 

- Pod příjezdovou cestou sítě nepokračují? 

- Z jakého důvodu není zakreslena vodoměrná šachta? 

 

D.1.2.03 PŮDORYS A ŘEZ ZÁKLADY 
- Proč máte v severozápadní a jihozápadní části použitu drenáž a v jihozápadní a 

severovýchodní části ji už navrženou nemáte? Čím je tvořena původní zemina? 

- Není zakótována poloha a velikost prostupů. 

- Jakým způsobem je řešeno uzemnění hromosvodu? 

 

D.1.2.07 PLOCHÁ STŘECHA NAD GARÁŽÍ 
- Doporučuji značit spádování atiky ze všech stran + v rozích by se měla objevit hrana rovin. 

 

D.1.2.10 DETAIL U POSUVNÝCH DVEŘÍ 
- Objasněte napojení vodorovné HI na svislou. 

- Objasněte působ napojeni svislých konstrukcí na vodorovnou desku. 

 
D.1.2.14 DETAIL UKONČENÍ STŘECHY 
- Jak je zajištěno odvětrání střešní roviny? V pohledu na střešní plášť píšete, že pomocí 

odvětrávací tašky, která v půdoryse ovšem není zakreslena. 

 

 



Hodnocení bakalářské práce: 
Hodnocená bakalářská práce svým obsahem a úrovní odpovídá požadavkům, které jsou na 

bakalářskou práci kladeny, obsahuje výše uvedené nedostatky, které ale nejsou závažného 

charakteru. 

Autor práce prokázal dobré znalosti v oboru pozemního stavitelství. 

 

 

 

Návrh ocenění: 
 

Klasifikační stupeň ECTS: C/2 

 

 

V Brně dne 2.6.2015                                     

Podpis 

 
Klasifikační stupnice 
Klas.stupeň 

ECTS 
A B C D E F 

Číselná  

klasifikace  
1 1,5 2 2,5 3 4 

 


